
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990{00

cNPJ 13.922.554/oool-98 -Telefax: (075) 3339'2150/ 2128

Data: 0210112023

CPL e Equipe de Apoio institulda pelo Decreto/GP N" 37712023'

coMrssÃo DE LICITAçÃO

Modalidade: Dispensa N" 0 t6/2023PMSSDl

Repartição:
1O'- Seórêtaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente'

oBJETo: Locaçáo do imóvel situado na Praça Dr. otto Alencar, S/n, centro, Souto Soares-Ba,

medindo 234m, composto por um galpão pãra depósito, sala de escritório e- banheiro, para

ir""ià"ã.ã"to da Secietaria iiíunicipalãe Desenvolvimento e Meio Ambiente, deste Município'

contratado: wlLÍoN TEIXEIRA NEVES, inscrito no cP! Cadastro de Pessoas Físicas sob o n'

ãaá.õãe.ú+s, Residente e oori.iti"ao na Rua Anazilda Teixeira dos Santos, Centro, nesta Cidade'

Julgamento

coMrssÃo:

od ei Ap g Souza
Me bro

,,,

/t ./f#)
Amaury Alvbs Batista Junior

Presidente da CPL

José Fábio de Souza
bro

I



SUGESTÕES:

constitui objeto do presente contrato, a LocaÉo do imóvel Situado na Praça Dr. otto Alencar, s/n,

õentro, Souio Soares-Ba, medindo 2úm'composto por um galpão para depÓsito, sala de escritório e

ÀanÀeiio, para funcionamento áa Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, deste Município'

solicitamos ainda deste setor financeiro, através do setor contábil' a prévia manifestação sobre a

existência de recursos orçamentàiio" próprios para cobertura das despesas' com vistas à deflagração

do Processo de Dispensa de Licitação.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampeio, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990{00

CNPJ 13.922.554/O@l-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

Municipal de

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 016/2023

Souto Soares/BA, 02 de Janeiro de 2023

Da: Secretaria Municipal de Finanças
Para: St. Licitações e Contratos

Senhora Secretária,

Diante da necessidade venho solicitar a Locaçáo de imovel para servir a secÍetaria de

Desenvolvimento e Meio Ambiente, deste Município'

nci mente

de fan

)



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, n, 08, Centro, Souto Soares - Behia, CEP 45.990{00

CNPJ 13.922.554/OOO1-98 - Telefax: (075) 3339'2150 / 2128

DESPACHO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS E PREVI SÃO DE RECU RSOS ORCAMENTÁRIOS

P rczado Senhor Secretário,

AsdespesasdecorTentesdaexecuçãodestecontratocorrerãoporcontadaseguintedotaÉo:

unidade orçamentária: 02.10.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiênte'

Àcao: 2155I ManutenÇáo das Ações da Sec. Municipal de Desenv. e Meio Ambiente'

ôirrrir""úo Econômicã: 33903ô- Outros Serviços de Terceiros - Pêssoa Física.

Fonte: 1500

Souto Soares - BA, 02 de Janeiro

Depa mento de Contabilidade

4

Em atenção ao despacho de v. Et'., e objetivando a instruçáo do presente, processo, informamos que

exi"te Joiàçao orçamentária para co'bertuia da despesa valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais),

ü;;;ioí;;;torgtobat oe'a$i:oo,oo (sete mil e duzentos reais), consignada na seguinte dotaÇáo

orcamentária vigente:

23.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nq 08, CentÍo, Souto Soeres - Bâhia, CEP 46.990{P0
CNPJ 13.922.s54l00o1-98 - Íelefax: (075133}9-ZL5O I 2128

AUT CÃO PARA A RA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACÃO

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

Estando devidamente cumpridas as foÍmalidades concernentes ao processo administrativo, autuado

sob o no O16t2O23, previstas no a . 24 inciso X da Lei 8.666/93, aúorizo o andamento do referido

processo e encaminho a V. Sa. para as providências decorrentes.

Souto Soares - BA, 02 de Janeiro dê 2023.

ANDRÉ LUlz SAMP CARDOSO
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampalo, nq 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990'{D0

CNPJ 13.922.554/oool-98 - TeleÍax: (0751 3339-2150 1 2128

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO

1 - A solicitação do Processo Administrativo ao qual este documento se integra, trata-se- da locação do

imóvel situadà na praça Dr. Otto Alencar, s/n, centro, Souto Soares-Ba, medindo 234m2 composto por

u. gàfpaá para depóáto, sala de escritório e banheiro, para Íuncionamento da Secretaria Municipal de

Desénvolvimento e Meio Ambientê, deste Município.

Pelo quanto apresentado, damos encaminhamento ao processo abrindGo:

ATO DE DISPENSA DE LICITAçÃO No 0í6/2023PMSSD|

Proposta

1 - Proponente - wlLToN TEIXEIRA NEVES, inscrito no cPF Cadastro de Pessoas Físicâs sob o n'

385-oBá99s-49, Residente e Domiciliado na Rua Anazilda Teixeira dos Santos, centro, nesta Cidade'

2 - A Locaçáo do imóvel tem o valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais)' perfazendo o valor

global de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)'

O valor proposto está dentro do praticado no mercado' sendo, pois' razoável e adequado'

As hipóteses de dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso x' da Lei 8.666 de 21 de junho de

1993 e alteraçóes posteriores, sendo que essas são consideradas exemplificativas' podendo se

êstênder a outros casos.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. .losé Sampeio, ne OE, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990{00

CNPJ 13,922.554/0001-98 - Telefâx: (075) 3339-2150 / 2r28

PARECER OA COMISSÃO

Diante das consideraçóes mencionadas e com base nos princípios d1 L99a]i9.a,19, Economicidade e

Éfrciência, além dos fatos anolados é que emitimos PARECER FAVORAVEL à contrataÉo e

encaminha a Vossa SenhoÍia o Processo Administrativo no 016/2023, para que seja emanado o

Parêcer JurÍdico sobre a possibilidade da contratação por Dispensa de LicitaÉo, visto o preceituado

no artigo 24, inciso x, da Lei 8.666 de 21 dejunho de í993 e alteÍações posteriores.

Souto Soares - BA, 02 de Janelro de 2023'

coMrssÃo:

t ']"'t 
l\'/

Amaury Alvês Batista Junior
Presidente da CPL

odi Souza José Fábio de Souza
bro

od
Mêm



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990'000

CNPJ 13.922.554/OOO1-98 - Íêlefax: (07S) 3339-2150 / 2128

Consulente: Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA.
Ref. Processo de Oispensa de Licitaçáo no 016/2023PMSSD|

Trata o presente expediente sobre a contratação para a locação do imóvel situado na Praça Dr. Otto

Àencar,'si/n, centro, souto Soares-Ba, medindo 234m2 composto por um galpão para. depósito, sala

de esciitório e banheiro, para funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio

Ambiente, deste MunicíPio.

No direito brasileiro, apesar da regra geral ser o dever da AdministraÉo Pública licitar os serviços e

obras de que necessita para a conÀecu!ão das suas finalidades, a própria Constituição Federal ressalva

a possibiliàade da dispensa da obrigatoriêdade do certame licitetório'

O legislador ordinário, dentro da razoabilidade, estabeleceu os casos de dispensa e inexigibilidade de

licitação, respectivamente nos artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93'

Os casos de dispensa, exemolificados no artigo 24 da Lei 8.666/95, ocorem quando há inviabilidade de

"ornpátiçao, 
sendo tíciG-ãíãdm-iãistrador agir movido pêla discricionariedade, visando, única e

X - para a compra ou locaçáo de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da

administração, cujas necessidades de instalaçáo e localização condicionem a sua escolha, desde que

o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliaçáo prévia'

exclusivamente ao interesse público.

Embasado na fundamentaçeo do aí, 24'

Este é o entendimento que elevo à consideraçáo superior

S res - BA, 02 de Janeiro de 2023

Lucas Tadêu de Oliveira
Assêssor Jurídico
OAB-BA sob o no 30.358

PARECER JURIDICO



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO sOARE5

Av. Joré Sâmpaio, nl 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46'990'000

cNPJ 13.922.554/OoOl-98 - Telefexr (075) 3339-2150 / 2128

DISPE DE LICITA N" 016/2023PMSSDI.

O Prefeito Municipal de Souto Soares, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e

constitucionais:

Reconhece e RATIFICA, nos termos do artigo 24 X da lei 8.666/93, a situação de dispensa de licitaÉo

no presente procêsso, em consonância com o dêspacho formulado pela Comissão Permanente de

Lúii"çio, visio manifestação no parecer jurídico. Em conseqüência o co!l!{lf!o-o-Sr' WILTON

TEXàR1 NEVES, inscritô no CPF Cadaitro de Pessoas Físicas sob o n' 385.086.995-49, Residente

e Domiciliado na iua Anazilda Teixêira dos Santos, Centro, nesta Cidade, convocado para assinatura

do contrato no prazo de até cinco dias.

Souto SoareYBA - BA, 02 de Janeiro de 2023.

ANDRÉ LUIZ RDOSO
Preíeito Municipal



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Cêntro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990{100

CNPJ 13.922.554/0001-98 -Telefax; (07513339-2L5O I Zt28

HOMOLOGACÃO/ADJUO rcAcÃo

Em face do parecer supra, tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades legais

HOMOLOGO o Termo de Dispensa de Licitação, acolhendo o parecer jurídico, elaborado a pedido

desta municipalidadê, para que surta os seus juridicos e legais efeitos e ADJUDICO, em favor do

CoNTRATADO o Sr. WILTON TEIXEIRA NEVES, inscrito no cPF Cadastro de Pessoas Físicas sob o

n. 3g5.086.g9$49, Residente e Domiciliado na Rua Anazilda Teixeira dos Santos, Centro, nesta

Cidade, para a locação do imóvel situado na Praça Dr. Otto Alencar, s/n, Centro, Souto Soares-Ba,

medindo 234m, composto por um galpáo para depósito, sala de escritório e banheiro, para

funcionamento da Seàretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, deste Município, no

valor global de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Souto Soares - BA, 02 de Janeiro de 2023.

ANDRE LUIZ DOSO
Prefeito Municipal



iIINISTÉRIO OA FAZEN DA
Sêcrêtaria da Recêita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÂO

Noms: WILTON TEXEIRA NEVES
CPF: 385.086.995.{9

Ressâlvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrêver quaisquer dívidas de

responsabilidade do suieito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que

não constam pendênciás em seu nome, relativas a créditos tÍibutários administrados pela Secretaria

oà Receita Federal do Brasit (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se Íefere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange

inclusive as contÍibuiçóes sociais previstas nas àlíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. í'l da Lei no

8.?12, de 24 de Flho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos

endereços <http://íÍb.gov.bÊ ou <http:/ Ívww.pgfn.gov'br>'

Cêrtidão emitida gratuitamênte com base na PoÍtaria Coniunta RFB/PGFN no 1'751, deZ1O12O14.

Emitida às 09:35:49 do dia 1911212022 <hora e data de Brasília>'

Válida até 1710612023.
Código de controle da cêrtidão: 5C78.99D1.758E'D892
Qualquer rasura ou emenda invalidará esto documento'



Página 1de I

?]:E? JU}]CIÀRIC
-r--:STI C/i DÔ TFÁBÀLHO

CERTTDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLIIISTÀS

Nome: WILTON TEIXEIRÀ NEVES

CPF: 385.086.995-49
CerEidão n" t 457945L3 /2022
Expedição: f9/L2/2022, às 09:02 :05
Validade: 17/06/2023 - 180 (cento e oitenta)
de sua expedição.

di-as, contados da data

certsifica-se quê wIrToN TEIXEIRÀ NEVES, inscrito (a) no cPF sob o n"

385.086.995-49, NÃO CONSTÀ como inadimplente no Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.
certidão emitída com base nos arts. 642-A e 883-A da consolidação
das Leis do Trabatho, acrescentados pelas Leis ns'o L2'440/2oLL e

1-3.467 /20L7, ê no Ato 0L/2022 da CG,JT, dê 21 de janeiro de 2022 '
os dados constantes desta certidão são de responsab i l- idade dos

Tribunais do Trabal-ho.
No caso d.e pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabêIec imentos, agências ou filiais'
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidadenoporta].doTribunalsuperiordoTrabalhona
InEernet (http: / /www. tst.jus-br) .

Certidão emitida gratuitamente -

INFORüÀçÃO IMPORTÀ}ITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurÍdicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quantso às obrigações
estabelêcidas em sentsenÇa condenatória transitsada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernenEe aos

recolhimentos previdenciários, a honorários' a custas' a

emolumentos ou a recolhimentos detserminados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministsério Púb]ico do

Trabafho,comissãodeConciliaÇãoPréviaoudemaistÍtulosque,por
disposição Iegal , contiver força executiva'



I GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 191 12/2022 09:-19

(Emitida para os efêitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dêzembro de '198'l - Código
Íributário do Estado da Bahia)

emissão

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fÍsica ou jurídica acima

identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria'

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida

Ativa, de compelência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vieÍem a ser apuÍados postêriormente'

Emitida em 1gt1Zt2O22, conforme Portaria no 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da datâ de sua

AAUTENTIGIDADEDESTEDocUiiIENToPooESERcoi/IPRovADANASINSPEToRIAS- " - 
razeuoÁnns ou vlA INTERNET, NO ENDEREçO http:íwww'sêÍaz'ba'gov'br

Válida com a apresêntaçáo conjunta do cartáo originalde inscriçáo no CPF ou no CNPJ da

Secretaria da Recêita Foderal do Ministério da Fazênda'

NOME

WILTON TEIXEIRA NEVES

CPF

385.086.99í,19

tNscRlÇÂo EsÍÂDUÀL

Página I de I RelCertidâoNegativa.rpt

Certidão Negativa de Débitos Tributários



I PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

souTo SoARES - B'A.2011212022

BA
Telefonê: (75) 3339-2128

dias a contaÍ da data de sua emissão.

SOUTO SOARES
CNPJ: 13.922.5í/0001-98

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

certiÍico que o contribuinte inscrito neste municÍpio sob no 5168, consta arÍolado em nome de (a) :

ContÍibuints: WILTON TEIXEIRA NEVES
.PF/.'N'P'J: 385 086 995-49 - 

,tRRo cENTRo cEp 40990000 coMpLEMENToEndereço: RUA ANAZILDA TEIXEIRA DOS SANTOS NAo í944 BA

CASA LOTE QUADRA

Em Íirmeza de que eu, oDlRLEl APRIGIO OE SOUZA RG 16',12804047, passei esta, a qual vai assinâda e

conferida por mim, encenada e subscrita pelo (a) SÍ (a) Diretor (a) desta Divisáo aPós lançamento dos Pagamentos

em nosso cadastro,

Validade da Certidão de 90

Identificador web: 26633.1185.20221220'1r.55'5168

http: //srÍu- soutosoares . ba.gov. brl

F

Certidão passada êm cumprimento ao despacho do (a)

Sr (a) Diretor (a) da DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,
dat€,da em20l1212022, sob processo de no e cêÍtidão
sob n' 118512022.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av, José Sampaio, no 08, Prédio, Centro, Souto SoaÍes - Bahia, CEP 46.990'000
CNPJ í 3.922.5s4/000í -98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2í28

LAUDO TÉCN|CO PARA LOCAçÃO Oe ]UOVÉU

Aos dois dias do mês de JaneiÍo do ano de dois mil e vinte e três (0210112023), a comissão de avaliaÉo de

imóveis, vistoriou o imóvel do Sr. wlLTON TEIXEIRA NEVES, situado na Praça Dr. Otto Alencar, s/n, Bairro,

Centro, Souto Soares-Bahia, este imóvel medindo 248rÍÉ (duzêntos e quarenta e oito metros quadrados),

composto por um galpão para depósito, sala de escritório e banheiro, para funcionamento da Secreteria

Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, deste MunicÍpio.

Com base na Lei de Licitações, mais pÍecisamente no aft.24 inc. X da reÍerida norma, a administreçáo

pública possui a discricionariedade de buscer para locaçáo um imóvel que se mostre conveniente e que

atenda a todas as Íinalidades do setor que necessita do imóvel. Náo bastante a isso é dever da

administraÉo pautar-se nos princÍpios que regem a administraÉo pública, principalmente os da

conveniência, oportunidade, economicidade e legalidade. A administraÉo pÚblaca vem, por mêio de

avaliaÉo realizade por esta comissão instituída pelo D ec;r.elo n'22412022, descrever com extrema precisáo,

as condiçÕes do imóvel a ser locado, apresentando-se perfeitamente ajustado as necessidadês e demendas

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Foíam levadas em consideração a localizaÉo do imóvel, o a@sso ao pÚblico, a apresentaÇáo do espaço

fÍsico necessário, bem como boas condiçóes de uso. (As paredes, encontra-se inteiramênte pintadas, com

pintura não nova. As instalaçôes elétricas, com tomadas, interruptores e lâmpadas devidamente instalados,

funcionando regularmente. As instalações hidráulicas, com banheiros em regular funcionamento. As portes,

apresentam pinluras não nova, porém em bom estado de conservaçáo. O piso é constituÍdo em laiotas de

cerâmicas na qual encontra-se em regular estado e com todas as peças inteiramente conservados, no qual,

é possível notar pequenas marcas decorrentes do desgaste natural de uso. Foi levado em consideraÉo

boa ventilaçáo e ilumineção) pÍincipalmente o valor proposto do aluguel de R$ 600,00 (seiscentos reais)

mensal, o que condicionam a escolha. O imÓvel alugado atende aS exigências propostas pela

AdministraÉo.

Nesse sentido, bem se justifica o aluguel ora pleiteado pela administraÇáo pública, visto as condiçóes da

avaliaçâo realizadas pela Comissão designada para o propósito

É o relatório.

Souto Soares, 02 de Janeiro de 2023.

Comissâo instituÍda pelo Decreto/GP N' 22412022

coMlssÃo:

G--.,-.f ,1
Deniel iloleira Damasceno

odi ei A iod Souza

Presidênte

CaÍlos Al Medeiros
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
R EUTACIO VIEIRA VIANA S/N - Bahia CEP - 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: l75l33392L5O / 2t28

RETATóRIO FOTOGRÁFICO. LAUDO TÉCNICO PARA LOCAçÃO DE IMóVEL

FOÍO 1: Fachada principâl da Secretaria Municipal de Oe5ênvolvimento e Meio Ambiente'

FOTO 2: Entrada princiPal

PRAçA DR. OTTO AtEÍ{CAR, S/N, BAIRRO, CENTRO, SOUÍO SOARE$'BA. (SEcRETARIA

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE).
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

R EUTACIO VIEIRA VIANA S/N - Bahia CEP - 46990-000

CNP.J 13.922.554/0001-98 - Telefax: 1751 33392L5O / 2128

FOTO 3: Sala de trabalho.

FOTO 4: Banhei.o
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